




   

 

Investcorp Portfolio Company Impero Acquires Netop 
 

Accelerates Impero’s strategy to provide a comprehensive suite of wellbeing, classroom 

management and remote-control software solutions 

 

Significantly increases scale, expands presence in the United States and creates potential to 

meaningfully increase recurring revenue 

 

 

Bahrain, 6 January 2021 – Investcorp today announced that its portfolio company, Impero, a 

leading provider of online student safety and classroom and network management software, has 

acquired Netop, an international software solutions provider to the education sector and corporates, 

from Consolidated Holdings A/S. Terms of the transaction were not disclosed.  

 

The addition of Netop will significantly increase Impero’s scale and presence in the United States 

and has the potential to meaningfully increase Impero’s total and recurring revenue base. The 

transaction further expands Impero’s addressable market while diversifying its customer base and 

providing an entry into the corporate sector, primarily in financial services and retail.  

 

Upon completing the transaction, Impero would be better positioned to serve customers in both the 

education and corporate end markets with a broader suite of offerings, and would have the potential 

to both accelerate its product roadmap and realize substantial revenue synergies by incorporating 

Netop’s complementary technology into its existing portfolio. The transaction is expected to close 

within the next four weeks, subject to customary closing conditions.  

 

Gilbert Kamieniecky, Managing Director and Head of Investcorp’s Private Equity Technology 

business said: “Impero’s acquisition of Netop directly aligns with its strategy of delivering a 

comprehensive suite of wellbeing, classroom management and network management tools. The 

addition of Netop will provide Impero with the potential to accelerate its growth in the United States, 

whilst also bringing high quality technology, an international customer base, and an excellent team. 



 

Impero and Netop are highly complementary businesses and we are excited by the compelling 

growth and value-creation potential of the transaction and the strong progress that Impero is 

continuing to deliver on its strategy.”  

 

Founded in 1981, Netop has become one of the leading software solutions providers that connect 

people with computers and smart devices, offering classroom management, safeguarding and 

remote-control solutions to teachers and school administrators that help improve learning outcomes. 

Netop’s technology services are used by half the Fortune 100 and help businesses deliver quality 

customer service, reduce support costs and meet security and compliance standards. 

Headquartered in Denmark, Netop has a diversified global presence through its strong, international 

partner network. 

 

Impero is one of the UK’s market leading providers of online student safety, classroom and school 

network management software. Investcorp Technology Partners, via Investcorp Technology Fund 

IV, invested in Impero in 2017 to support its growth by expanding internationally organically and 

through strategic add-on acquisitions while investing in further enhancing its software solutions.   

 

Ali AlRahma, Private Equity Product Specialist at Investcorp said: “Impero’s acquisition of Netop 

comes at a time when both students and professionals around the world need the technology 

solutions provided by these two organizations. We believe that this acquisition will further advance 

Impero’s ability to serve both education and corporate clients.” 

 

Investcorp (through Investcorp Technology Partners) has established a market leading position of 

investing in lower mid-market technology companies with a specific focus on Software, Data / 

Analytics, Cyber Security and Fintech / Payments. Investcorp Technology Partners’ most recent 

investments include: Avira, a multinational cybersecurity software solutions firm, which recently 

entered into a definitive agreement to be sold to NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK) for approximately 

US $360 million; Contentserv, a provider of Product Information Management (“PIM”) software; 



 

Ubisense, an enterprise software and sensor platform; softgarden, a Human Resources software 

provider; and Ageras, an online marketplace matching SMEs with professional service providers. 

 

 

-ENDS- 

 
  
About Investcorp  

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure.  
 
Investcorp has today a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, 
China and Singapore. As of June 30, 2020, Investcorp Group had US $32.2 billion in total AUM, including 
assets managed by third party managers, and employed approximately 450 people from 44 nationalities 
globally across its offices. For further information, visit www.investcorp.com and follow us @Investcorp 
on LinkedIn, Twitter and Instagram. 
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 نفستكورب تستحوذ على "نتوب"التابعة إل"إمبيرو" 
 

االستحواذ يسّرع استراتيجية "إمبيرو" الرامية إلى تقديم الحلول المعلوماتية الخاصة بالرفاهية والفصول الدراسية 
 والشبكات

  
 القدرة على زيادة اإليرادات المتكررة  ويعززيزيد حجم الشركة ويوّسع حضورها في الواليات المتحدة و

 
 

، إحدى شركات محفظتها Imperoأن "إمبيرو"  اليوم أعلنت إنفستكورب – 2021 يناير 6البحرين، 

االستثمارية، والمزود الرائد في مجال أمان الطالب عبر اإلنترنت وبرامج إدارة الفصول الدراسية والشبكات، 

، وهي مزود عالمي للبرمجيات الخاصة بقطاع التعليم والشركات. ولم  Netopاستحوذت على شركة "نيتوب" 

 يتم اإلفصاح عن شروط الصفقة.

 

اذ على "نيتوب" إلى زيادة كبيرة لحجم "إمبيرو" ووجودها في الواليات المتحدة األميركية. كما وسيؤدي االستحو

سيوفر ذلك القدرة على تعزيز قاعدة اإليرادات اإلجمالية والمتكررة لشركة "إمبيرو". وعالوة على ذلك، سوف 

ا وإتاحة دخولها إلى أسواق الشركات، توسع الصفقة بالنسبة إلى "إمبيرو" السوق المستهدف مع تنويع قاعدة عمالئه

 خصوصاً في قطاعي الخدمات المالية والتجزئة.

 

عند إتمام الصفقة ، ستكون "إمبيرو" في وضع أفضل لخدمة عمالئها في كل من األسواق النهائية للتعليم والشركات 

الطريق لمنتجاتها وتحقيق تآزر من خالل مجموعة أوسع من الخدمات، وستكون لديها القدرة على تسريع خارطة 

كبير في اإليرادات من خالل إدراج التقنيات التي تملكها "نتوب" في محفظتها الحالية. ومن المتوقع إبرام الصفقة 

 نهائياً في غضون األسابيع األربعة المقبلة، وفًقا لشروط اإلغالق المعتادة.

 

لتنفيذي ورئيس قسم االستثمار في الشركات الخاصة في تعليقاً على الصفقة، قال غيلبرت كامينيسكي، المدير ا

"إنفستكورب تكنولوجي": "يتوافق استحواذ إمبيرو على نتوب بشكل مباشر مع استراتيجيتها القائمة على تقديم 

مجموعة شاملة من أدوات اإلدارة الخاصة بالرفاهية والفصول الدراسية والشبكات. وستوفر إضافة نتوب لشركة 

ان تسريع نموها في الواليات المتحدة، باإلضافة إلى الحصول على تكنولوجيا عالية الجودة وقاعدة إمبيرو إمك



 

 

عالمية للعمالء وفريق عمل ممتاز. ويجدر القول إن إمبيرو ونتوب هما شركتان متكاملتان إلى حد كبير، ونحن 

كبير في تنفيذ إمبيرو لمندرجات متحمسون لما ستحققه هذه الصفقة من نمو ملحوظ وإنشاء القيمة والتقدم ال

 استراتيجيتها".

 

، واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الحلول البرمجية التي 1981أصبحت شركة "نتوب"، التي أُسست عام 

تربط األشخاص بأجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية، وتوفير حلول إلدارة الفصول الدراسية والحماية والتحكم عن 

ومديري المدارس بما يساعد على تحسين نتائج التعلم. وتجدر اإلشارة إلى أن نصف شركات "فورتشن بُعد للمعلمين  

100 "Fortune 100  التي تساعد في تقديم خدمة عمالء عالية الجودة تستخدم خدمات "نتوب" التكنولوجية

"نتوب" في الدنمارك، وتتمتع  وتقليل تكاليف الدعم وتلبية معايير األمان واالمتثال. يقع المقر الرئيسي لشركة

 بحضور عالمي متنوع من خالل شبكة شركاء عالمية متينة.

 

"إمبيرو" من جهتها، هي أحد المزودين الرائدين في سوق المملكة المتحدة لسالمة عمل الطالب عبر اإلنترنت 

تنرز"، من خالل وبرامج إدارة شبكة الفصول الدراسية والمدارس. وقد استثمرت "إنفستكورب تكنولوجي بار

لدعم نموها من خالل التوسع العالمي عضوياً،  2017"، في "إمبيرو" عام IV"صندوق إنفستكورب للتكنولوجيا 

 وكذلك من خالل عمليات االستحواذ االستراتيجية مع االستثمار في تطوير حلول البرمجيات الخاصة بها.

 

يأتي إستحواذ إمبيرو على ""لدى إنفستكورب:  المدير المتخصص في الشركات الخاصةمة، علي آل رحوقال 

نعتقد أن الدمج سيعزز قدرة  .نتوب في وقت يحتاج فيه الطالب والمهنيون في جميع أنحاء العالم إلى حلول تقنية

 ."الشركة على خدمة العمالء من المؤسسات التعليمية والشركات 

 

صنعت شركة إنفستكورب لنفسها، من خالل "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز" موقعاً رائداً في السوق لالستثمار 

في شركات التكنولوجيا في السوق المتوسطة الدنيا، وتحديداً تلك التي ترّكز على قطاعات البرمجيات، البيانات / 

لتكنولوجيا المالية / الدفع. وتشمل أحدث استثمارات "إنفستكورب التحليالت، أمن تكنولوجيا المعلومات، وا

تكنولوجي بارتنرز": "أفيرا"، الشركة المتعددة الجنسيات المتخصصة في األمن السيبراني والتي أبرمت حديثاً 

مليون دوالر أميركي؛  360( مقابل قرابة NLOKنورتوناليفلوك )رمزها في ناسداك  ـعقداً نهائياً لتباع ل



 

 

وبينسنس، منصة برمجيات تحديد المواقع وأجهزة ي وكونتنتسيرف، مزود حلول إلدارة المعلومات عن المنتجات؛ 

االستشعار للمؤسسات؛ سوفتغاردن، مزود البرمجيات الخاصة بالموارد البشرية؛ أغيراس، سوق إلكترونية موّحدة 

 .تجمع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المحترفين

   

 

 -انتهى-

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

حصص في الشراكات   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
 العامة، والبنى التحتية. 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة.   دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون   12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 اتبها حول العالم.جنسية في مك 44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 عبدالغني ندى 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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